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CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS 

 

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM 

 

Aos Seis dias do mês de Abril do ano dois mil e dezassete, com início a partir das 9H45, 

no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros reuniu-se em 

sessão ordinária, a 6ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram presentes, o 

Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos), Jaime Monteiro e 

Domingos Vaz. Estivera ainda presente, os vereadores (suplentes), Alexandra R. Pires, 

o Secretário Municipal, Avelino Rodrigues Gomes, o assessor da comunicação, Nelson 

Pires e foi registada as ausências dos vereadores; Fábio Vieira e Pedro Teixeira, que 

foram dispensados para participarem numa ação de formação sobre “Direito 

Autárquico” destinado aos eleitos locais a ter lugar na cidade de Cova Figueira. 

Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os 

seguintes pontos: 

 

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES 
 

O Vereador DOMINGOS VAZ usou da palavra, disse que o presidente da Federação 

Cabo Verdiana de Andebol esteve de visita ao Município, acompanhado da secretária 

geral da Federação e do presidente da associação regional do andebol do Fogo, cujo 

objetivo era compartilhar com os dirigentes locais os projetos que a nova equipa da 

federação de andebol tem em carteira. Avançou que uma equipa de andebol dos 

Mosteiros, vai participar no campeonato regional de andebol e neste caso está a 

negociar com a associação no sentido da realização dos jogos nos Mosteiros por forma 

de minimizar os custos de transporte da equipa dos Mosteiros, a partida tem recebido 

a concordância da associação, entretanto a Câmara Municipal terá que colocar num 

dos polivalentes alguns materiais necessários para a prática de andebol. De seguida 

informou que participou em S.Filipe no encontro entre os vereadores da Cultura das 

Câmaras Municipais da Ilha, com a finalidade de preparar a participação da ilha no 

AME2017 e no festival de café do Fogo. De seguida, avançou que recebeu uma 

proposta da liga Nazarena, propondo uma ação de formação às monitoras dos jardins 

infantis sem nenhuma contrapartida da CMM. Por último, informou que recebeu da 
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parte da “Ubilife” uma proposta para a aquisição de um lote de 250 pulseiras no 

montante de 50.000$00 (Cinquenta mil escudos), as receitas reverterão a favor das 

vítimas de abuso sexual. 

De seguida, usou da palavra o vereador, JAIME MONTEIRO, informou que a viatura 

(Prado) que se encontrava na oficina central em São Filipe já está no Município, mas 

aguarda a colocação de vários acessórios cujo orçamento ultrapassa os 300.000$00 

(trezentos mil escudos). Informou ainda que as peças para a máquina giratória 

encomendada em Portugal já estão na cidade da Praia e aguardam a disponibilidade 

de transporte para a vinda para a Ilha do Fogo. Por último, frisou que a decisão da 

colocação da praça de táxi não foi efetivada devido a falta dos sinais de sinalização.  

De seguida, o Presidente tomou a palavra, agradeceu aos vereadores as informações 

prestadas e a título de comentário, disse que a Câmara Municipal vai colocar as 

mobílias necessárias no polivalente nos Mosteiros Trás a fim de receber os jogos do 

campeonato regional de andebol do Fogo. Em relação a proposta da “Ubilife” disse 

que a CMM, acarinha a iniciativa mas devido às dificuldades financeiras da tesouraria 

não será possível acudir a proposta. Relativamente ao projeto de formação da liga 

Nazarena, disse que as monitoras deverão participar na formação. No capítulo das 

informações, disse que recebeu um pedido do Futebol Club Atlético, solicitando a 

CMM o apoio para a participação no campeonato regional de andebol, voleibol e 

basquetebol, mas devido a atitude pouco cordial do seu presidente, entende que a 

CMM, deverá ponderar a concessão do apoio solicitado. De seguida, informou que vai 

estar de visita ao município um casal de Cabo-Verdianos residentes na cidade de 

Brockton – USA, e vão proceder a doação de 4.000 mil dólares a 08 famílias deslocadas 

de Chã das Caldeiras. Avançou que o mosteirense Neves Martins, residente nos EUA, 

enviou (2) bidões com materiais diversos destinados apoiar algumas famílias 

carenciadas do Município. Continuando, disse que participou num encontro entre os 

presidentes das Câmaras Municipais da Ilha do Fogo, aonde foram assinadas um 

contrato programa com o governo de Cabo Verde no montante de; 223.762.574$00, 

para o pagamento das rendas, consumo de energia, água e materialização de alguns 

projetos geradoras de rendimentos para os deslocados de Chã das caldeiras, o 

contrato programa tem a duração de dois anos. Informou que o presidente da 

Republica de Portugal vai estar de visita á ilha do Fogo nos dias 7 e 8 do mês corrente 

e visitará o município dos Mosteiros.                                                                                                                                                           

3. Pelouro da Administração e Parcerias para o Desenvolvimento Municipal; 

3.1 Apreciação da Conta Gerência 2016; 

Neste ponto da agenda dos trabalhos, o presidente indicou o secretário municipal para 

apresentar a conta gerência 2016, ele por sua vez usou a palavra e teceu as seguintes 

considerações sobre a execução do orçamento do ano económico 2016. 
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O Orçamento da Câmara Municipal do ano 2016, foi no valor de 185.165.620$00, (Cento e 

oitenta e cinco milhões, cento e sessenta cinco mil e seiscentos e vinte escudos) a taxa de 

execução ficou na ordem dos 76.% (142.721.593$00) (Cento e quarenta e dois milhões, 

setecentos e vinte um mil e quinhentos noventa e três escudos).  

Não foi possível cumprir a previsão inicialmente proposto, devido a não transferência pelo 

governo das receitas consignadas, nomeadamente a Taxa ecológica e da não assinatura de 

contratos programas de acordo com a previsão inicial. 

Receitas Correntes - A Câmara Municipal cumpriu em 96% a meta proposta para a 

arrecadação das receitas correntes, previu o montante de 115.965.620$00 e arrecadou o 

montante de; 107.472.342$00, pelo que consideramos que nesta categoria de Receitas, a 

execução foi positivo, pese embora em algumas rubricas a arrecadação ficou aquém do 

desejado. 

Receitas Capital- Relativamente a esta categoria de receitas, a taxa de cobrança não 

foi satisfatório. A arrecadação dessa receita ficou em 42% da previsão. Essa 

discrepância tem a ver com a fraca entrada dos recursos provenientes dos contractos 

programa e transferência dos recursos consignados. 

Contas a Ordem - Foi retida o montante de; 5.738.402$00 (Cinco milhões, setecentos 

trinta e oito mil e quatrocentos e dois escudos) e foi transferida para o INPS e a DGCI, 

o montante de; 5.408.689$00, (Cinco milhões, quatrocentos e oito mil e seiscentos 

oitenta nove escudos). 

DESPESAS - Em relação ao capítulo das despesas, a Câmara Municipal, previu no 

orçamento o montante de, 190.110.620$00, (Cento noventa milhões cento e dez mil 

e seiscentos vinte escudos) no entanto verifica-se uma taxa de realização na ordem 

dos 74%, ou seja, 140.047.598$00 (Cento e Quarenta milhões, quarenta sete mil e 

quinhentos noventa e oito escudos), distribuídas nas seguintes categorias: 

Investimentos - No capítulo dos investimentos a Câmara Municipal tinha previsto a 

assinatura de vários contractos programas com o governo e com outros parceiros, no 

montante de 40.000.000$00, entretanto apenas foi possível arrecadar o montante de; 

22.061.901$00. Assim sendo, não foi possível realizar cabalmente os investimentos 

previstos que foram na ordem dos 94.420.000.00$00. A taxa global de investimento 

cifrou em 56%, distribuídas pelos seguintes eixo de governação a destacar: 

Coesão Social - Durante o ano económico 2016, a Câmara Municipal disponibilizou o 
montante de; 11.536.148$00, para as várias acções sociais, como sejam reabilitação 
de casas das famílias carenciadas, construções de casas de banhos às famílias de pouca 
posse, apoios de evacuações, apoios para aquisições de medicamentos e entre outras. 
Capital Humano -No capítulo doe apoio ao desporto e cultura, a Câmara Municipal, 
realizou a despesa na ordem de; 17.964.314$00, que foram canalizadas nos apoios às 
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diversas actividades culturais realizada no município nomeadamente: apoio a 
realização do carnaval, festas de romarias, campeonato inter-zonas, subsidio para as 
equipas participantes no campeonato regional, festa do Município, apoio aos 
estudantes nos ensinos superiores e secundário, apoio de materiais escolares. 
Infraestruturas - Em termos de infraestruturação, a Câmara Municipal, durante a 
gerência 2016, afetou o montante de; 24.778.621$00, para as obras de arruamentos 
internos, conclusão da 1ª fase do mercado municipal, conclusão da estrada de Achada 
Grande Cima, continuação da Estrada de Achada Grande baixo, Conclusão do centro 
cultural de Atalaia, início das obras de remodelação do polidesportivo “João de Joia”. 
Funcionamento - Neste capítulo de despesas a Câmara Municipal, tinha previsto 

utilizar o montante de, 86.312.930$00. Entretanto foram utilizada o montante de, 

71.370.265$00, ou seja 83% do valor orçamentada. A Câmara Municipal durante o ano 

2016, primou pela contenção das despesas de funcionamento, libertando assim 

recursos para atividades sociais e de investimentos.  

Situação da Divida - A situação da divida municipal com a banca a transitar a gerência 

(2017) é de 63.321.239$00, (Sessenta três milhões, trezentos vinte um mil e duzentos 

trinta e nove escudos) e os compromissos com os fornecedores são na ordem dos 

2.789.984$00 (Dois milhões, setecentos oitenta nove mil e novecentos e oitenta e 

quatro escudos). 

Posto isso, o presidente tomou a palavra, disse que face a conjuntura politica a que se 

encontrava o ano económico 2016, a taxa de realizações é satisfatório e caso o governo 

tivesse cumprido as promessas no sentido de transferir as receitas consignadas, 

nomeadamente a taxa ecológica o nível do cumprimento seria ainda melhor. Em 

relação às receitas municipais, regozijou com a taxa conseguida, mas disse que a 

Câmara Municipal vai continuar a trabalhar para o melhoramento da cobrança das 

receitas provenientes das taxas e venda de serviços. 

Os vereadores Domingos Vaz e Jaime Monteiro regozijaram-se com a taxa de 

realização do orçamento 2016, convergem da opinião do presidente e prometem que 

nas suas áreas de atuação irão trabalhar para que as taxas de realizações sejam sempre 

satisfatórias.  

4- Pelouro do Ambiente e Desenvolvimento Rural 

4.1 Apreciação do Regulamento do funcionamento do transporte de (Hiace); 

Intramunicipal. 

O Município dos Mosteiros tem conhecido nos últimos tempos uma grande mobilidade 

de pessoas entre as localidades do Concelho através da viatura denominada (hiace), 

entretanto face algumas contestação dos operadores nos transportes de (Taxi), urge a 

necessidade de regulamentar o funcionamento do transporte de (hiace) no município 

a fim de proporcionar uma sã concorrência entre os operadores da área e os de 
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prestação de serviço de táxi. Assim sendo, o vereador que responde pelo pelouro dos 

transportes, Jaime Monteiro, apresentou uma proposta de regulamento do 

funcionamento deste serviço para ser apreciada pela CMM e posteriormente aprovada 

pela assembleia municipal. 

O coletivo após uma análise cuidadosa do documento e satisfeitos alguns pedidos de 

esclarecimentos decidiu no sentido de aprovar a proposta apresentada e recomenda 

o seu envio á mesa de assembleia municipal para o agendamento na próxima sessão. 

(anexa a proposta do regulamento). 

Diversos: 

Neste ponto, a Câmara Municipal analisou o pedido de apoio do Clube Desportivo 

Atlético dos Mosteiros para participar no campeonato regional do Fogo, nas 

modalidades de andebol, basquetebol, voleibol; decidiu; 

Conceder o apoio de 50% no custo dos transportes que será efetuada por um operador 

de transporte a escolha da Câmara Municipal. 

 

7. Decisões e Deliberações;   

1- Aprecia favoravelmente a conta de gerência relativo ao ano económico 2016; 

2- Aprova o regulamento de funcionamento do transporte de (hiace) intramunicipal; 

3- Ratifica a decisão tomada no intervalo desta reunião no sentido de vender um 

gerador em estado obsoleto pelo preço de 50.000$00 (cinquenta mil escudos). 

4- Apoia o Clube Desportivo Atlético dos Mosteiros com o montante de 45.500$00, 

destinado ao transporte das equipas para participar no campeonato regional de 

andebol, voleibol e basquetebol;. 

Esgotados os pontos da agenda, deu-se por encerrada a sessão, quando eram 

aproximadamente 18 horas e lavrou-se a presente ata que é devidamente assinada 

pelo Presidente, por todos os Vereadores presentes e pelo Secretário da reunião que 

a redigiu. 

Gabinete do Presidente, 06 de Abril de 2017 

Aprovado em _____/_____________/2017 

A Câmara Municipal 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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__________________________________ 

__________________________________ 

O Secretário da reunião 

 

__________________________________ 


